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Father Andeweg Institute for the Deaf is een christelijke school voor doven in 
Beiroet, Libanon. Eind 2008 hebben Geraldine & Anton Scheele in Ierland de Friends 
of FAID (Father Andeweg Institute for the Deaf) opgericht. Deze stichting 
ondersteunt het werk van het doveninstituut in Libanon. 
De Stichting Vrienden van Effatha steunt een audiologie trainingsprogramma van 
Father Andeweg Institute for the Deaf. 
Voor meer informatie: www.friendsoffaid.ie. 
 
Anton Scheele doet verslag van een bezoek in het voorjaar van 2017. 
 
Wat begon met een eenvoudig bezoek aan de Father Andeweg Institute for the Deaf 
om de vaardigheden van de aan de school verbonden audioloog te verbeteren, is 
uitgegroeid tot iets veel groters. 
De eerste week van het bezoek werd voornamelijk besteed aan het installeren van 
missende software voor het programmeren van hoorapparaten, het testen van de 
320 tweedehands hoorapparaten die vanuit Ierland waren meegenomen en het 
introduceren van betere methoden om hoorapparaten passend te maken. 
De tweede week begon met een vier uur durende autoreis naar het berggebied 
Akkar in Noord Libanon. De gemeenschapsleiders van het gebied, waar wij naar toe 
gingen, hadden gevraagd of de school iets zou kunnen beteken voor doven in dat 
gebied. Er wonen ongeveer 80.000 mensen en ze hebben één dokter, geen 
ziekenhuizen en geen andere medische voorzieningen. Er zijn ook geen 
dovenscholen of andere voorzieningen voor doven. 
We wilden die dag mensen met gehoorproblemen screenen op infecties en hen 
advies geven. Ook wilden we hun gehoorverlies meten en ze eventueel een 
hoorapparaat aanmeten of een afspraak met ze maken met de audioloog in de 
school. Verder wilden we dove kinderen en hun ouders motiveren voor het kiezen 
voor dovenonderwijs. 
De dag was een groot succes. Wij schatten dat er ongeveer 150 mensen zijn 
bekeken, 35 hoorapparaten aangemeten en er zijn afspraken gemaakt dat er 
waarschijnlijk veertien kinderen in september naar de FAID gaan. 
De school organiseert vanaf september een busje dat iedere maandagochtend de 
kinderen naar school brengt en vrijdagavond weer naar huis. Door de week 
verblijven de kinderen de kinderen van Akkar op het internaat van de school. Wij 
hopen ook een soort van outreach clinic op te zetten in Akkar. 
 



 

De bus van Father Andeweg Institute for the Deaf. 

 
De volgende dag gingen we naar de Bekaa Valley, ongeveer 1,5 uur rijden van de 
school. In de Bekaa Valley wonen ongeveer 800.000 Syrische vluchtelingen. Wij 
waren uitgenodigd door Michael Malec van de Hermon Welfare Association. Deze 
association heeft drie centra waar zij doven, blinden en lichamelijk gehandicapten 
proberen te helpen. Het eerste deel van de dag werd besteed in twee van de drie 
centra. Onze audiologen Samuel & Hilde controleerden voornamelijk kinderen op 
oorinfecties en gehoorverlies.   
Het tweede deel van de dag brachten we door in een Syrisch vluchtelingenkamp.  
Michel vertelde ons dat hij weet dat in dit relatief kleine deel van de vallei er 
minimaal 120 dove kinderen zijn die nooit iets gehoord of gezegd hebben en een 
heel kleine gebaren woordenschat hebben. Hij vroeg of wij die kinderen van 
hoorapparaten kunnen voorzien. Onze school is echter te klein om nog 120 extra 
kinderen aan te nemen. En deze kinderen van zeven tot veertien jaar hebben 
speciale hulp nodig. 
Na veel gesprekken is er een plan opgesteld. Wij proberen dit najaar in 
samenwerking met de Marie Hare School voor Doven in Newbury Engeland een 
cursus van vier weken te geven voor audiologieassistenten. Deze cursus wordt 
gegeven in de FAID. De bedoeling is om iemand uit het Akkar-gebied, twee personen 
uit de Bekaa Valley en een voormalig student van FAID op te leiden tot  
hoorapparaat technicus. Deze personen, samen met onze audioloog, zijn dan 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoorapparaten en het passend maken 
van ze. (Wij verwachten dat we bovenop de 350 tweedehands hoorapparaten die we 
al hebben, nog een paar honderd stuks nodig hebben om dit project goed te laten 
verlopen) 
Wij gaan samen met Michel een eenvoudig leerprogramma maken. 
Wij hopen ook een container met educatief materiaal, rolstoelen, krukken, 



computers, stoelen, tafels, etc te sturen vanuit Ierland. De bedoeling is dat de 
container daar omgetoverd wordt in een klaslokaal. 
Al met al is het heel spannend. Het doel is dat kinderen met ernstig gehoorverlies 
leren om op hun hoorapparaat te gebruiken, leren begrijpen wat ze horen met hun 
nieuwe hoorapparaat, leren praten, leren denken en zoveel mogelijk onafhankelijk 
worden. Hoe sneller we deze basis kunnen leggen, hoe sneller ze bijvoorbeeld 
rekenen en taal kunnen leren.  
 
Dit is een mooie manier voor FAID om kinderen te helpen die op dit ogenblik voor 
niemand belangrijk zijn. 
 
 

 

De kinderen krijgen een hoortest en er wordt een hoortoestel aangemeten. 

 
 
     
 
 
 


